
   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 1η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015
και ώρα 09.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  632/2015
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 27-11-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 632
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.

26/27-11-2015
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        
        

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                                            ΘΕΜΑ
  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων των εργαζομένων στα προγράμματα

κοινωφελούς χαρακτήρα

  Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή

και ώρα 6.00' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.  24635/23-11-2015

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύμφωνα

με τους ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε

σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 18) Τάντος Μιχαήλ Κανείς        

2) Αντωνίου Σωτήριος 19) Τίκας Τριαντάφυλλος

3) Αραμπατζής Δημήτριος 20) Ψημμένος Κωνσταντίνος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 21) Παπαλός Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης 22) Γούλας Σωτήριος

6) Γιαννέλος Κλεομένης 23) Μαρκινός Αθανάσιος                    

7) Γούλας Γεώργιος 24) Παπαγεωργίου Σταύρος 

8) Διαμαντή Ευαγγελία 25) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

9) Καπράνας Απόστολος 26) Τσιούκης Λάμπρος

10) Κολοκύθα Άλκηστις 27) Βαρελάς Βάιος

11) Κουρκούνας Βασίλειος 28) Αμπαντζή Μαρία

12) Λέκκας Αλέξανδρος 29) Μιχαλάκης Κων/νος

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης 30) Λέμας Ευάγγελος

14) Μπακαλάκου Σωτηρία 31) Χατζής Ηλίας

15) Ντελής Ιωάννης 32) Κρανιάς Βασίλειος                  

16) Ξυλομένος Κωνσταντίνος 33) Σχορετσανίτης Ηλίας

17) Σβάρνας Ιωάννης



   
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Καρδίτσας  αφού βρέθηκε  σε  νόμιμη  απαρτία  (σε  σύνολο 33  μελών,

παρόντες ήταν 33), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96

του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των

αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη

Αλεξάκου.  

---------------------

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Καρδίτσας  μετά  από  συζήτηση  επί  αιτημάτων  των
εργαζομένων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το  από  24-11-2015  υπόμνημα  της  επιτροπής  εργαζομένων  στα  προγράμματα
κοινωφελούς χαρακτήρα 2/2015, το οποίο έχει ως εξής:
“Όπως όλοι γνωρίζετε από τις αρχές του Ιουλίου 2015 έως και σήμερα ο Δήμος μας έχει
στελεχωθεί με εργαζόμενους του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ μέσω
της πρόσκλησης 2/2015. Οι εργαζόμενοι έχουμε ενσωματωθεί πλήρως σε όλες τις υπηρεσίες
του Δήμου, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των τμημάτων τοποθέτησής μας. Από
την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας κληθήκαμε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα
να  καλύψουμε  τα  τεράστια  κενά  που  αυτή  τη  στιγμή  λόγω  της  απαγόρευσης  των
προσλήψεων υπάρχουν στο δημόσιο τομέα και εργαζόμαστε καθημερινά με ζήλο και σθένος
σε δύσκολες και νευραλγικές θέσεις του Δήμου. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας εργαζόμαστε
πάνω από 100 οικογένειες με μισθό 495 € στην καλύτερη των περιπτώσεων όπου δυστυχώς
πριν  το  τέλος  του  2015  θα  βρεθούμε  και  πάλι  μπροστά  στο  υέρας  της  ανεργίας  μη
μπορώντας καν να διεκδικήσουμε την τακτική επιδότηση του ταμείου ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Δυστυχώς τα δικαιώματά μας δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τους υπόλοιπους μόνιμους
εργαζόμενους  στο  Δήμο  κατά  παρέκκλιση  τόσο  της  εργατικής  νομοθεσίας  όσο  και  της
Συλλογικής  Σύμβασης  Εργασίας.  Αυτή  η  αδικία  οδηγεί  στη  στέρηση  των  θεμελιωδών
ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων μας και ωθεί εμάς και τις οικογένιές μας στην
εξαθλίωση και την κατάθλιψη.
Με την επιστολή μας αυτή θέτουμε λοιπόν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στο Δημοτικό
Συμβούλιο τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:
α) Τη λήψη απόφασης Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου για διεκδίκηση από το Δήμο
Καρδίτσας  παράτασης του προγράμματος  κοινωφελούς  εργασίας  με  κάθε  δυνατό τρόπο,
καθώς η εργασία μας είναι απαραίτητη τόσο σε εμάς τους εργαζόμενους όσο και στα ίδια τα
τμήματα  και  τις  υπηρεσίες,  στις  οποίες  εργαζόμαστε  και  με  την  αποχώρησή  μας
αποστελεχώνονται.
β)  Την  εναρμόνιση  του  Δήμου  με  το  διευκρινιστικό  κείμενο  του  Υπουργείου  Εργασίας,
Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Πρόνοιας  με  αριθ.  πρωτ.  477/26-10-2015,  το  οποίο  έχει
κοινοποιηθεί  σε  ΚΕΔΕ  και  ΟΑΕΔ  σχετικά  με  το  πλήρες  δικαίωμάμας  σε  κανονικές,
αναρρωτικές και γονικές άδεις.
γ)  Αναγνώριση  προϋπηρεσίας,  οικογενειακής  κατάστασης  και  άμεση  καταβολή  του
επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους που το δικαιούνται
δ) Παροχή Μ.Α.Π που οφείλει ο Δήμος να παρέχει στους εργαζόμενους που το δικαιούνται
βάσει και σχετικής οδηγίας που έχει σταλεί από τον ΟΑΕΔ
δ) Έμπρακτη υποστήριξη και συμπαράσταση στον αγώνα μας για παραμονή στην εργασία
μας 
Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να θέσει υπό συζήτηση και να αποφασίσει άμεσα θετικά στα
προαναφερθέντα ζητήματα, καθώς η ανεργία αντιμετωπίζεται με τη δημιουργία νέων θέσεων
σταθερής απασχόλησης και όχι με προγράμματα ανακύκλωσης εργαζομένων.
Συμπηρωματικά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στον αγώνα μας για παραμονή μας
στην εργασία βρίσκονται  και  οι  προϊστάμενοι  στις υπηρεσίες  που εργαζόμαστε,  οι  οποίοι
δύνανατι  να  εισηγηθούν  προς  εσάς  όποτε  αυτό  κριθεί  απαραίτητο,  καθώς  και  οι  ίδιοι
αντιλαμβάνονατι την επιτακτική ανάγκη για παραμονή στην επάνδρωση των τμημάτων τους,



   
τα οποία με την αποχώρησή μας θα δυσκολευτούν να λειτουργήσουν με άμεσο αντίκτυπο
στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στη λειτουργία του Δήμου

2. τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων  

αποφάσισε ομόφωνα  

Εκφράζει  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  προς  τα  αιτήματα  των  εργαζομένων  κοινωφελούς
χαρακτήρα (2/2015), όπως αυτά διατυπώνονται στο από 24-11-2015 υπόμνημά τους.
 
  
  
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 632/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ


